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              ATA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 17 de Fevereiro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

dezessete dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste 

Poder Legislativo, realizou-se a Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e 

secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira 

– 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a 

verificação da presença,  constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa.  

Havendo número legal,  o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a leitura da ata da última sessão. Neste momento, o Ver. 

Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que foi 

submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos.  Aprovada a 

dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma 

aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Prosseguindo, o Sr. Presidente 

solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 

constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGENS Nºs 1194 e 1196/14 

do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente, os PROJETOS DE LEI Nºs 002/14 - 

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal nos termos do Artigo 31 da 

Constituição Federal e do Artigo 59 da Lei Complementar Nº 101/2000, cria a unidade de 

Controle Interno do Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 

providências; e 003/14 - Altera o § 2º do Artigo 1º e Artigo 3º da Lei 1.594, de 08 de Janeiro 

2010, que cria cargos de Diretor de Educação Infantil no Quadro de Empregos da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dá outras providências – desps: Aguarde-se 

os Pareceres das comissões competentes; PROJETOS DE LEI Nºs 004/14 – Proíbe o uso 

de telefone celular ou equipamento similar no interior dos estabelecimentos bancários e 

instituições assemelhadas e dá outras providências, de autoria do Ver. Sérgio dos Santos – 

desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento;  e 005/14 – Dispõe 

sobre revisão salarial ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis 

e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal – desp.: Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 006 – Cópia da Folha de Pagamento dos 

funcionários do Consórcio Três Rios, referente ao mês de Janeiro/2014; 007 – Informar se a 

Municipalidade está encaminhando ofícios à Polícia Militar, solicitando reforço nas primeiras 

quintas-feiras de cada mês e, em caso positivo, enviar cópia do referidos documentos; 008 

– Informar quem são os conselheiros do Conselho Municipal de Segurança, onde e quais as 

datas e horários das  reuniões; 009 – Informar se a Administração Municipal já tomou 

conhecimento e tem previsão para reforma dos brinquedos instalados na Avenida Pedro 

Rodrigues de Camargo Neto (trecho popularmente conhecido por Avenida Nova), todas do 

Ver. Benedito Lélis Renó;  e 010/14 – Prestar as informações que se seguem sobre 

transporte escolar para as EMEI’s: 1 – Há algum tipo de estudo acerca do número de 

possíveis usuários e diversidade de pontos de partida; 2 – Há algum levantamento acerca 

do número de alunos que solicitaram vagas nas EMEI’s e, devido à falta de transporte 

escolar, estão se evadindo das escolas; 3 – Há recurso financeiro para atender esta 

demanda; 4 – Quais medidas estão sendo adotadas para atender, com transporte escolar, 

essa demanda da Educação Infantil, dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Edney Campos 

dos Santos – desps: Aprovados, Encaminhe-se;   INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito 
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Municipal Nºs:  013 – Estudar e transformar em Projeto de Lei, o anteprojeto que encaminha 

em anexo, dispondo sobre abono da falta ao serviço no aniversário natalício dos servidores 

públicos municipais, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa;  014 – Determinar a 

repintura das faixas amarelas do Ponto de Táxi localizado na Praça João Bruno Neto (em 

frente ao Supermercado do Português), bem como seja construída cobertura para, ao 

menos, dois carros de táxi daquele ponto, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 015 – Determinar às 

secretarias competentes, estabelecer tratativas com a SABESP, a fim de retomarem as 

atividades do PURA – Programa de Uso Racional da Água, nas dependências dos prédios 

sob responsabilidade do município, do Ver. Edney Campos dos Santos; 016 – Determinar 

às Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social, adotar as providências que se 

fizerem necessárias com relação ao grupo de alcoólatras desta cidade, que ocupam a 

pracinha localizada ao lado do Supermercado Português, denominados de “Turma do 

Corote” e que, atualmente, é comum encontra-los dormindo, em plena tarde de sol, na 

Travessa do Mercado; 017 – Disponibilizar um funcionário para limpeza e manutenção das 

praças localizadas nas proximidades das Escolas: EE Professora Olga Chakur Farah e 

EMEF Mestra Henriqueta, bem como em frente à Creche Municipal; 018 – Interceder junto 

ao Comando Regional da Polícia Militar, objetivando a permanência da policias em frente as 

escolas desta cidade, ao menos, nos horários de entrada e saída dos alunos; 019 – 

Notificar a empresa responsável pela parte elétrica do “Paredão da Rua XV de Novembro”, 

a voltar para consertar o serviço mal feito que realizou, todas do Ver. Sérgio dos Santos; 

020 – Interceder junto à Empresa Telefônica, objetivando, com a maior urgência, a 

implantação de uma linha telefônica para a Coordenação dos Cursos da ETEC nesta 

cidade; 021 – Empenhar-se em construir o Laboratório de Informática, com a maior rapidez 

possível, garantindo o cumprimento do convênio e do currículo dos cursos da ETEC 

desenvolvidos nesta cidade, ambas dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Edney Campos 

dos Santos; e 022/14 – Determinar às Secretarias Municipais de Obras e de Saúde, adotar 

as providências necessárias à reforma do prédio do Centro Municipal de Fisioterapia, 

também do Ver. Sérgio dos Santos – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; 

PARECERES CFO Nºs: 02 e 003/14 – referentes aos Balancetes Financeiros da Santa 

Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, relativos aos meses de Outubro e Novembro/2013 

– desps.: Devolva-se à Prefeitura Municipal de Salesópolis; 004/13 – referente ao Balancete 

Financeiro da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Novembro/13; 005 e 

006/14 – referentes aos Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de Salesópolis, 

relativos aos meses de Novembro e Dezembro/13 – desps.: Aguarde-se o Parecer Prévio do 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e 

conclusivo; CONVITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, para a Sessão Solene 

Comemorativa aos 176 Anos de Fundação e 157 Anos de Emancipação Político-

Administrativa de Salesópolis, e entrega de Títulos Honoríficos aos Excelentíssimos 

Senhores Angelino Rodrigues e Takundo Kusakabe, no próximo dia vinte e oito, no Distrito 

dos Remédios, sendo às oito horas e trinta minutos a Santa Missa,  na Igreja Nossa 

Senhora dos Remédios e,  às 10 horas a Sessão Solene na EMEF Ernesto Ardachinikoff;  

COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde: no valor 

de R$ 4.128,47 para Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) – 

competência Janeiro/2014; no valor de R$ 21.500,00 para Pagamento de Serviços de 

Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 – competência 12/2013; no valor de R$ 

91.543,82 para Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
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Hospitalar – competência 02/2014; no valor de R$ 34.294,00 para Pagamento de PAB FIXO 

– competência 02/2014; do Ministério da Educação: no valor de R$ 69.986,98 referente a 1ª 

Parcela do FNDE – competência Jan/2014 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada 

a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou reportando-se à Indicação Nº 16,  do Nobre Colega 

Sérgio dos Santos, enfatizando a necessidade de dispensar atenção especial aos 

integrantes da “Turma do Corote”, pois, além da praça citada na proposição, levar o nome 

de “Praça do Corote”, esta “turma” está aumentando e ocupando outros pontos da área 

central, como por exemplo a Travessa do Mercado. Comentou que conversou com o 

Secretário Municipal de Assistência Social, Sr. Marcos Marcelino, acerca da situação de 

doença que acomete estes homens que necessitam de atendimento no CAPS – Centro de 

Atendimento Psicossocial. Ressaltou que, segundo aquele secretário, em breve o CAPS 

começará a funcionar, contudo, após dois dias daquela conversa, a equipe da referida 

Secretaria fez abordagens naquele grupo para definir medidas que serão informadas aos 

Vereadores. Finalizando, conclamou aos Nobres Pares que ajudem a resolver este 

problema que é de toda comunidade e não apenas das Secretarias Municipais de 

Assistência Social e de Saúde. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, reportando-se à 

manifestação da oradora que o antecedeu, enfatizou a necessidade de uma força-tarefa, o 

que já vem sendo adotado nas cidades da região. Comentou que, muitas vezes, é 

necessário, inclusive, o auxílio do Poder Judiciário,  sugerindo ainda,  ampliar o trabalho de 

combate às drogas lícitas não apenas junto a este grupo mas, em toda comunidade.  

Declarou entender que ao CAPS caberá apenas os casos mais simples e não os citados 

que já requerem internação. Justificou oralmente suas Indicações Nºs 20 e 21, registrando 

que as Salas Descentralizadas da ETEC deveriam funcionar na EE Professora Olga Chakur 

Farah, que já conta com Sala de Informática, além de disponibilidade de salas de aula 

ociosas no período noturno. Quanto ao seu Requerimento Nº 10, enfatizou que o ensino 

infantil também é prioridade e os recursos do FUNDEB devem ser utilizados para atendê-lo.  

Em aparte, o Ver. Cristian Luiz Candelária reportou-se aos Cursos da ETEC, esclarecendo 

que a mesma sala utilizada para este, é utilizada,  no período da manhã,  por quarenta 

alunos de uma quarta-série do Ensino Fundamental, contudo,  os computadores daquela 

turma estão atrapalhando as aulas das crianças, obrigando a professora a colocar dois 

alunos numa única carteira. Retomando, o orador disse que uma sala com quarenta alunos 

requer melhor planejamento, mas, por outro lado, lamentou que todos tenham lutado para 

conquistar os Cursos Técnicos da ETEC para esta cidade, entretanto, seus alunos ainda 

não estão corretamente instalados. Ato contínuo, reportando-se à Indicação Nº 18, do 

Nobre Colega Sérgio, lembrou a necessidade de cobrar do Estado a criação de Ronda 

Escolar neste município que, por falta de lei pertinente, recebe o serviço emprestado de 

outros municípios. Por fim, acrescentou a necessidade da união das Polícias Civil e Militar 

para investigar as ocorrências denunciadas em frente às unidades escolares, a fim de, 

juntos darem um basta neste e noutros problemas desta tão pequena cidade. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS iniciou justificando seu Projeto de Lei Nº 04 e esclareceu que o 

apresentou, atendendo solicitação dos gerentes de agência bancárias desta cidade. Em 

seguida,  justificou sua Indicação Nº 16, lembrando que trata-se de antiga reivindicação e 

que, apesar de ter um prédio alugado para funcionamento do CAPS, o serviço ainda não 

está ativo, cabendo ao Sr. Prefeito Municipal colocar os funcionários para trabalhar, pois, 

muitos integrantes da “Turma do Corote” já se transformaram em moradores de rua, mas,  
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outros morreram por inércia administrativa. Falou que apresentou a Indicação Nº 17, 

atendendo a Diretora da EE Professora Olga Chakur Farah, Professora Nair Carolina 

Fonseca e, referindo-se à ronda escolar, matéria da sua Indicação Nº 18, disse esperar que, 

ao menos, seja realizada ronda nos horários de entrada e saída dos alunos, evitando que 

vândalos continuem soltando bombinhas e fazendo bagunça na frente das escolas. Em 

aparte, o Ver. Cristian Luiz Candelária disse que, além da ronda escolar, é muito 

importante também a atuação do Conselho Tutelar, ou seja, a força-tarefa, sugerida pelo 

Nobre Colega Claudinei. Retomando, o orador solicitou ao Sr. Presidente agendar reunião 

com a equipe do Conselho Tutelar, a fim de tomarem medidas acerca desses problemas. 

Prosseguindo, justificou sua Indicação Nº 19, esclarecendo que objetiva evitar 

consequências à comunidade, para a qual a obra foi realizada. Novamente, em aparte, o 

Ver. Cristian Luiz Candelária lembrou que já apresentou o mesmo pedido, em agosto do 

ano passado, mas, até o momento, o conserto não foi realizado. Retomando, o orador 

justificou sua Indicação Nº 22, ressaltando que bastava reformar o prédio próprio do Centro 

Municipal de Fisioterapia, dispensando o custo com aluguel de novo prédio, além dos 

custos adicionais com readaptação e benfeitorias, haja vista tratar-se de prédio particular. 

Quanto aos balancetes da Santa Casa local enviados para este Legislativo, o orador falou 

que apesar do envio,  ainda não atenderam requerimentos apresentados por ele e pelo Ver. 

Francisco Marcelo (Sr. Presidente), acerca do valor real da dívida, portanto, se necessário, 

espera que o Sr. Presidente convoque o Interventor da Santa Casa para prestar tais 

esclarecimentos. Por fim, disse que os Vereadores já tiveram reajuste nos seus subsídios e 

os funcionários desta Casa de Leis demoraram a reivindicar o reajuste apresentado nesta 

data,  através do Projeto de Lei Nº 04, portanto, parabenizou a Mesa Diretora pela iniciativa, 

lamentando que o Sr. Prefeito Municipal ainda não tenha enviado projeto para reajustar o 

salário de todos os funcionários públicos municipais. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ 

justificou oralmente seu Requerimento Nº 06, enfatizando que houve muitas contratações 

através do Consórcio Três Rios, mas, apenas duas senhoras estão trabalhando nas ruas. 

Também justificou seu Requerimento Nº 07, lembrando que a tradicional feira atrai grande 

número de pessoas para esta cidade e requer medida especial de segurança. Acrescentou 

que, diante dos problemas de segurança, todos devem reconhecer que a atuação do 

Conselho Tutelar é restrita, por isso, também apresentou o Requerimento Nº 08, pois, nas 

reuniões do Conselho de Segurança,  são discutidas medidas entre membros da própria 

área e da comunidade, a fim de juntos criarem mecanismos que resolvam os problemas. 

Quanto à atual situação da praça referida no seu Requerimento Nº 09, considerou um crime 

cometido pelo Chefe do Poder Executivo, portanto, espera medidas para evitar acidentes 

aos usuários. Também apoiou a Indicação Nº 16, do Nobre Colega Sérgio, sugerindo que o 

município firme convênio com outros municípios, para internação dos alcoólatras. Além 

deste problema, citou ainda os cães que perambulam por todos os lugares. Apoiou a 

proposta de reforma no Centro Municipal de Fisioterapia (Indicação Nº 22), evitando gastos 

com aluguel de novo prédio e, diante das atitudes do Chefe do Poder Executivo, sugeriu-lhe 

fazer exame psicotécnico para aferir sua sanidade mental,  pois, além de não cumprir com 

sua palavra, também está deixando de pagar aluguéis dos prédios, caindo assim no 

descrédito da população. Lamentou que o tema do Desfile Cívico seja a Copa do Mundo, 

questionando se não tinha um tema mais criativo, pois, o atual propõe aos alunos deixarem 

de estudar para jogarem bola, portanto, finalizou ressaltando que este município precisa de 

tema mais forte, pois, a área de educação está degradada. O VER. EDNEY CAMPOS DOS 
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SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 15, ressaltando que o PURA – Programa de 

Uso Racional da Água,  visa a conservação dos recursos hídricos, por meio de políticas de 

incentivo ao uso racional de água, medida já adotada nos prédios do Estado, desde 2010. 

Por fim, lembrou que, além da economia de água, que atinge até vinte por cento nos prédios 

da Municipalidade, haverá por consequência, economia dos recursos financeiros. Não 

havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA, e 

solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência 

Especial Nº 002/14. Terminada a leitura, foi o citado requerimento submetido à votação, 

sendo aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovada a urgência especial, o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 

001/13 e CFO Nº 007/14, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 

005/14 (Dispõe sobre revisão salarial ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância 

Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal. Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu a matéria à única discussão e 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo 

mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição,  concedeu a palavra aos 

Nobres Edis inscritos. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE cobrou a repintura 

das faixas de pedestres, especialmente, pela proximidade do Carnaval, da próxima 

tradicional “Feira de Quinta de Mês”, Festa de São José e Desfile Cívico, quando, 

certamente, aumentará o fluxo de veículos e movimentação de pedestres na cidade, 

ressaltando que a segurança deve ser garantida pelo Poder Público. Sugeriu uma 

campanha de conscientização, através de carro de som, para o respeito às faixas de 

pedestre e as consequências e multas para os que não respeitam e, por fim, enfatizou que é 

uma medida de segurança preventiva. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA reportou-se à 

ponte destruída na Estrada dos Cardosos, que vem prejudicando o escoamento de 

produtos, sugerindo utilizar os tubos armcos, adquiridos para a passagem do Aterrado, para 

resolver o problema, evitando prejuízos aos caminhoneiros. Comentou ter tomado 

conhecimento de que referidos tubos serão utilizados na Estrada do Ouro Branco, contudo, 

acredita que o caso citado por ele, é mais grave, mais necessário e mais urgente. Registrou 

que as Estradas dos Bairros Arrepiado e Pedra Branca, segundo os motoristas de 

transporte escolar e moradores, necessitam urgente de manutenção, diante da grande 

quantidade de buracos e valetas. Enfatizou a necessidade de otimizar os serviços de 

limpeza que vem sendo realizados nos córregos da cidade, como é o caso do Córrego 

Fartura, que parte ainda está assoreado, tal como necessita de limpeza o Córrego João 

Bino. Por fim, registrou a necessidade de consertar as tampas quebradas das boca-de-lobo, 

localizada em frente ao Auto Peças Sória, na Rua XV de Novembro, bem como seja feita a 

devida limpeza no local. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou reportando-se à reunião 

com o representante da Empresa VIVO, realizada com membros dos Poderes Legislativo e 

Executivo, na última terça-feira, dia onze, oportunidade em que foram informados que a 

interrupção no sinal dos celulares foi causado pelo roubo de placas, as quais eram 

importadas e poderiam chegar no dia seguinte ou somente após um mês. Lamentou e 

considerou a postura daquele representante como falta de consideração para com os 

clientes da VIVO, haja vista que os locais em que as torres estão instaladas, estão 

totalmente abandonados, favorecendo a ocorrência de roubos. Ressaltou que, embora 

aquela informação, no dia seguinte o sinal foi retomado e os Vereadores que repassaram as 
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informações aos munícipes, como ele mesmo, passaram por mentirosos. Enfatizou a 

necessidade dos Vereadores somarem força junto ao seus Deputados Estaduais quanto ao 

PROCON (Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor), pois, o mais próximo para atender 

os moradores de Salesópolis, fica em Itaquera, bairro da Capital Paulista, ou seja, nem o de 

Mogi das Cruzes pode atender a população salesopolense. Com relação ao Aterrado, disse 

que foi procurado por vários moradores daqueles arredores, os quais esperam que os 

Nobres Pares se empenhem junto ao seus Deputados para a solução do seu problema, 

evitando que, novamente, se arraste sem solução, muito embora já tenham agendado 

reunião com o Sr. Prefeito Municipal, para a próxima sexta-feira, para tratar do assunto. 

Sobre os contratados pela Prefeitura Municipal, que não moram nesta cidade, citou o 

exemplo de uma senhora que vem causando alvoroço na Santa Casa,  diante dos maus-

tratos aos funcionários e intrigas que provoca entre eles. Alertou que tal clima pode dar 

causa a atendimento inadequado aos pacientes, pois, os funcionários trabalham 

sobressaltados e insatisfeitos, cabendo, portanto, medidas por parte do Sr. Prefeito 

Municipal. Referindo-se aos idosos, citou o caso de três irmãos idosos, que moram 

separadamente, contudo, receberam ordem da Justiça para um cuidar do outro, o que é 

inviável, já que um deles, inclusive, é acamado.  Lembrou que, no caso de uma criança, a 

mãe pode contratar uma babá, contudo, se fizer o mesmo para um idoso, tal ato é 

considerado ilegal. Finalizando, disse que tal família de idosos está em situação 

embaraçosa, sem saber o que fazer, necessitando de orientação correta, o que ele próprio 

se propôs a fazer para ajudá-los. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA reportou-se à 

Santa Casa local, dizendo que, mesmo depois da intervenção, foram realizados quarenta e 

quatro mil consultas, sendo que somente a nutricionista chegou a atender entre quarenta e 

cinquenta pessoas por mês, incluindo seu próprio filho que, igualmente aos demais 

pacientes, alcançou excelentes resultados. Lembrou que o Interventor é servidor municipal 

nomeado pelo Prefeito Rafael e é a autoridade maior na Santa Casa local, ao qual devem 

ser atribuídas as críticas e elogios, entretanto, todos também devem reconhecer as 

péssimas condições daquele hospital, herdadas por esta gestão. Registrou ainda, que a 

Vigilância Sanitária liberou, na semana passada, as internações na Santa Casa, com o que 

acredita, aumentará mais os atendimentos, portanto, será necessário um novo planejamento 

que possibilite socorrer a todos. Enfatizou que, além do Interventor, o município ainda conta 

com um Conselho Municipal de Saúde atuante, que vem discutindo todas as situações, e 

também dispõe de uma Secretária Municipal de Saúde. Prosseguiu dizendo que, embora as 

coisas ruins que acontecem, há várias outras para agradecer e parabenizar, pois resultaram 

na retomada da internação, como, no passado, este mesmo Prefeito Municipal retomou os 

partos que tinham sido suspensos, assim como retomou atendimentos diversos com 

especialidades médicas. Registrou a inauguração do DETRAN, na última terça-feira, 

demonstrando mais uma vitória para este município que, há muito, vinha reclamando a 

demora nos mais diversos serviços. Esclareceu que todos os serviços, atualmente 

realizados em outros municípios, em breve, serão realizados em Salesópolis, que também 

terá benefícios financeiros. Lembrou que, no próximo dia vinte e um, a nova diretoria do CCI 

– Centro de Convivência do Idoso, realizará o Carnaval das Marchinhas para seus 

frequentadores, os quais também estão se preparando para representar este município no 

JORI  - Jogos Regionais dos Idosos, que acontecerá em Osasco, no mês de maio. Sobre a 

Copa do Mundo, um megaevento que acontecerá neste País, o orador lembrou que,  apesar 

do Governo Federal não cumprir com suas promessas e acordos de benfeitorias, por 
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ocasião deste evento, serão tratados diversos temas como racismo, drogas e outros, assim 

como, serão exploradas as belezas naturais deste Pais, inclusive desta Estância Turística. 

Lembrou que Salesópolis é a estância turística mais próxima de Mogi das Cruzes, cidade 

que sediará a seleção da Bélgica e, por este fato, o Governo Estadual investirá recursos na 

contratação de uma empresa que trará para Salesópolis um campeão mundial, recursos 

para realização de um trabalho voltado ao turismo, além de exposições diversas. Por f im, 

ressaltou que a Copa do Mundo tem os aspectos negativos do já citado não cumprimento do 

acordo por parte do Governo, mas, por outro lado, há o reconhecimento mundial do País, 

haja vista ser tema de manchete diárias nos principais jornais, portanto, acredita, será um 

dos melhores eventos realizados neste País. 

 

A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou reportando-se ao caso do PROCON, dizendo 

que, em 2009,  já montou um projeto para implantar este tipo de atendimento em 

Salesópolis, considerando também que, cinquenta por cento do valor das multas,  são 

destinadas à própria cidade, portanto, basta desengavetá-lo e iniciar os trâmites para sua 

efetivação. Quanto aos problemas de trânsito registrados pela Nobre Colega Deise, sugeriu 

que a educação no trânsito seja abordada no Desfile Cívico, juntamente com o tema COPA 

do Mundo. Em seguida,  relatou os problemas eu os funcionários públicos municipais vêm 

enfrentado devido à falta de Médico do Trabalho na Prefeitura Municipal. Comentou que 

são, aproximadamente, seiscentos funcionários, muito embora, a legislação determine que, 

a partir de vinte funcionários, toda empresa deve contar com este profissional no seu 

quadro funcional. Citou como exemplo, um funcionário que, embora tenha amputado quatro 

dedos do pé,  vem enfrentando problemas para conseguir licença médica remunerada, o 

que seria resolvido se ele fosse avaliado por um Médico do Trabalho, evitando um processo 

por abandono de trabalho, dada sua impossibilidade de reassumir suas funções e o médico 

do INSS não lhe tenha concedido a licença. Por fim, disse que elaborará requerimento 

expondo a necessidade da contratação deste profissional, esperando que os cinco jurídicos 

da Prefeitura Municipal decidam a melhor forma para tal contratação. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS disse acreditar que o Prefeito Rafael cumprirá com sua palavra e passará a 

administração do Mercado Municipal para ele, juntamente com o Nobre Colega Mário, 

contudo, alertou que, se ele falhar com sua palavra, também falhará com ele. Reclamou o 

atendimento no Posto de Atendimento Eleitoral desta cidade, que ocorre apenas uma vez 

por mês, prejudicando a expedição de título de eleitor, contudo, informou que a Prefeitura 

Municipal paga metade do aluguel do prédio em que funciona o Cartório Eleitoral em Santa 

Branca, o que dá o direito de exigir melhor atendimento aos salesopolenses. Parabenizou o 

Deputado Estadual André do Prado e o Prefeito Municipal pela inauguração do DETRAN 

nesta cidade, acreditando que será a solução de inúmeros problemas que geram 

reclamações diárias. Com relação ao trânsito, enfatizou a necessidade de contratar um 

especialista competente para solucionar os problemas pertinentes e crescentes diante do 

também crescente número de carros desta cidade, inclusive, adotando outras medidas, 

como a pintura de faixas, colocação e recolocação de placas. Disse que o Sr. Prefeito 

Municipal está mal assessorado e deveria dispensar a “Sra. Jô”, contratada para a 

administração da Santa Casa local, a qual não acatou uma determinação dele (Prefeito 

Rafael), envolvendo a Nutricionista que atende naquele hospital e ainda o procurou 

querendo contestar a ordem. Lembrou que os Veradores apoiaram o Prefeito Rafael quando 

da decisão de intervenção na Santa Casa, evitando seu fechamento, o que acredita deva se 
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repetir com relação ao Asilo de Idosos da Sociedade São Vicente de Paulo, pois, muitos 

idosos e seus familiares estão sofrendo para mantê-los em casa. Enfatizou que há 

necessidade de fazer reforma no Asilo, portanto, acredita que a Prefeitura Municipal deva 

se empenhar na busca de recursos para esta reforma e manutenção, pois, há muita 

dificuldade para conseguir vaga nos asilos da região. Com relação aos córregos 

assoreados da cidade, o orador questionou o que está acontecendo com a renovação dos 

contrato com a Sabesp que,  há muito,  vem sendo discutido, mas, não sai do papel. Disse 

que referida empresa poderia fazer a canalização dos mencionados córregos, haja vista que 

ela apenas lucra com esta cidade, inclusive, cobrando pelo consumo de água até mesmo da 

Prefeitura Municipal. Ato contínuo, apoiou a idéia da contratação de um Médico do Trabalho 

para a Prefeitura Municpal, cuja falta  vem prejudicando também a aposentadoria de alguns 

funcionários públicos municipais, além dos problemas relativos à afastamento por doença e 

dos casos que requer realocação de área ou função. Por fim, o orador reportou-se à COPA 

do Mundo, comentando que, na contrapartida do alto investimento para sua realização, 

cujas obras são alvos de roubalheiras, os brasileiros sofrem com a falta de hospitais e com 

outros inúmeros problemas por falta de recursos financeiros. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ comentou que, após o grande debate realizado na sessão anterior, sobre a 

realização do Carnaval no “Franciscão”, foi ao Ministério Público requerer a mudança, onde 

justificou a insegurança da população, conquistando a mudança de local para a “Avenida 

Nova”. Informou que este município está recebendo recursos relativos à Copa do Mundo, 

entretanto, espera que não tenha sido utilizado apenas para confecção das faixas que tem 

visto na cidade, com os dizeres “Carnaval da Copa”. Enfatizou que o Prefeito Municipal 

deveria aprender a governar para a maioria, evitando a vergonha de publicar um vídeo na 

internet sobre o local de realização do Carnaval e, depois, ter que voltar atrás, perdendo 

assim a confiança do povo. Prosseguindo, também citou como exemplo vergonhoso, a 

palavra dada pelo Sr. Prefeito Municipal com relação a reabertura da Rodoviária e do 

Mercado Municipal, o que não vem sustentando, bem como não enxerga os problemas que 

todos veem. Falou que os Vereadores estão sendo cobrados, diariamente, mas, continuará 

investindo junto ao Ministério Público e imprensa para reverter as situações reclamadas, 

como conseguiu com o local do Carnaval. Enfatizou que esta Casa venceu, evitando o 

“Carnaboi”, contudo, ressaltou que o novo local ainda não reúne condições ideais, dadas as 

irregularidades. Lamentou que o Sr. Prefeito Municipal, sendo engenheiro, presidente do 

Comitê de Bacias do Alto Tietê e sócio de um escritório de assessoria ambiental, tome as 

medidas que vem tomando. Registrou a situação do Ginásio Esportivo, do Bairro Fartura, 

que está apodrecendo, lembrando que também trata-se de dinheiro público enterrado, o que 

aconteceria no “Franciscão”, se fosse investido recursos na preparação do solo, conforme 

pretendiam,  para a realização do Carnaval.  Por fim, dividiu com todos os Nobres Pares a 

conquista da mudança do local do Carnaval, enfatizando que isso demonstra que,  em todos 

os casos, não conseguindo atingir os objetivos em plenário, a democracia permite que se 

consiga perante a Justiça. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos 

Santos, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA relatou que esteve com a 

Secretária Municipal de Meio Ambiente, solicitando agendamento de nova reunião com a 

Sabesp, para definir sobre a renovação do contrato, pendente há sete anos. Comentou que 

esteve com o Deputado Estadual André do Prado, solicitando emenda parlamentar para 

asfaltar a Rua João Batista de Melo Franco Júnior, cujos moradores vivem uma situação 

muito ruim, onde, diante de outros casos, existe uma senhora doente que, devido à 
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impossibilidade de tráfego na rua, tem que ser carregada até a rua mais próxima, onde a 

ambulância a espera para o socorro. Também registrou que, à exemplo de outros Nobres 

Pares, está se empenhando pela cobertura da quadra da EMEF Mestra Henriqueta, 

lembrando que, na gestão anterior, a verba liberada foi perdida, mas, independente de 

quem conseguir, a vitória será da comunidade escolar. Comentou que o Presidente da 

CAMAT e alguns produtores de eucalipto, o procurou relatando que a Companhia Suzano 

de Papel e Celulose reduziu o valor da madeira deste município, causando desemprego 

geral. Diante do fato, foi ao escritório da companhia, em São Paulo, onde reuniu-se com o 

seu Diretor Executivo, que o orientou a encaminhar um e-mail, relacionando a pauta, o que 

já fez e espera retorno do agendamento, quando deverão participar o Sr. Prefeito Municipal 

e representantes da CAMAT. Lembrou que, no passado,  referida empresa ofereceu 

eucalipto a todo município e, agora, fecha as portas para a população que já vem sofrendo 

com os impositivos da lei ambiental. Prosseguindo e reportando-se à questão ambiental, 

também informou que, segundo a Sra. Solange Wuo – Secretária Municipal de Meio 

Ambiente, a Lei Específica encontra-se no Departamento Jurídico da Casa Civil, portanto, 

espera seja aprovada ainda este ano, para solucionar boa parte dos problemas ambientais 

desta cidade. Declarou esperar também que, neste ano eleitoral, quando os Deputados 

Estaduais procurarem os Vereadores pedindo apoio para a campanha de reeleição, todos 

aproveitem a oportunidade para cobrar-lhes a aprovação da referida lei. Quanto à 

Administradora da Santa Casa local (Sra. Jô), disse que já falou para o Prefeito Rafael que 

deve trocar os funcionários que não estão atendendo a contento, seja a citada ou outros 

nas mais diversas secretarias municipais, evitando esperar mais tempo e gerar discussões 

como o caso citado. Disse que os Vereadores são cobrados, diariamente, sobre a retomada 

dos serviços na Santa Casa, como a realização de partos e atendimento por Ortopedista e, 

embora reconheça as dificuldades, acredita que, este último, é mais fácil de se conseguir, 

sendo a solução de grande parte dos problemas. Lamentou que, diversas ruas da cidade 

necessitam de operação tapa-buracos, há muito, contudo, a obra não é realizada sob a 

justificativa de que aguarda-se a liberação de recurso para asfaltamento. Por fim, registrou 

ainda os casos graves como da Rua Frederico Ozanan,  que também necessita urgente de 

asfaltamento, onde muitas famílias sofrem com a temporada de chuvas, cuja lama invade 

suas casas, assim como citou como graves,  a situação dos morros da Estrada da Barra, 

dos morros que acessa o Centro Esportivo e Bairro do Aterrado, os quais, sendo atendidos, 

resolveriam grande parte dos problemas da cidade. Retomando a Presidência e não 

havendo mais oradores inscritos,  o Sr. Presidente concedeu a palavra como Líder de 

Bancada (PV) ao Ver. Cristian Luiz Candelária disse que, no ano passado, o Deputado 

Pena – Presidente Nacional do Partido Verde, o alertou sobre a necessidade das cidades 

se cadastratarem no PAC-2 – Plano de Aceleração do Crescimento, que objetiva beneficiar 

e amparar cidades de até cinquenta mil habitantes, para cobertura e construção de quadras 

nas escolas municipais. Registrou que, na mesma oportunidade, enviou proposição à 

Secretaria Municipal de Educação, repassando a informação, esperando que tal cadastro 

tenha se efetivado pelos competentes funcionários da referida secretaria, beneficiando as 

EMEF’s Mestra Henriqueta e Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo. Por fim, 

disse que averiguará se referido cadastro foi efetivado mesmo. Nada mais havendo a tratar,  

o SR. PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou 

encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 17 de Fevereiro de 2014. 
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PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 

24 de Fevereiro de 2014.   

 

 


